
USNESENÍ 
z 61. zasedání Rady Starostů Regionu Podluží 

dne 13. 11. 2007 v Dolních Bojanovicích 
 

Usnesení č. 1  
Rada starostů schvaluje znění programu zasedání RSRP bez připomínek.   

    H: 12-0-0  

Usnesení č. 2  
Rada starostů bere na vědomí  informace o plnění usnesení z minulého zasedání. Rozměry 
rozhledny budou určeny na příští Radě, aby mohli být kontaktováni majitelé dotčených 
pozemků. Rada starostů schvaluje  klíč pro financování projektů Regionu Podluží, který 
bude uplatňován počínaje rokem 2008.    H: 12-0-0 

Usnesení č. 3  
Rada starostů bere na vědomí  informace pí. Blanky Přikrylové z Komunitní společnosti 
o.p.s. Kontakt na pí. Přikrylovou bude rozeslán asistentkou.     H: 12-0-0 
 
Usnesení č. 4 a 
Rada starostů bere na vědomí  informace o možnostech připojení škol zdarma k internetu 
Podluží, informace o průběhu projektu „Vinné sklepy Podluží“ a pracích na grafické verzi 
katalogu, požádal o součinnost při vyplnění dotazníků pro MAS Dolní Morava a MZLU 
v Brně a o připravovaném setkání Regionu Slovácko v Radějově.  
 H: 12-0-0       

Usnesení č. 4 b 
Rada starostů  zamítá   žádost Občanského sdružení Echo Moravia o příspěvek na dopravu, 
ve výši 3000,- Kč. Rada doporučuje obrátit se žádostí o spolufinancování dopravy přímo na 
jednotlivé obce, které zmíněnému sdružení přislíbili účast na akci  
 H: 12-0-0 

Usnesení č. 5  
Rada starostů souhlasí  s předloženými návrhy mobiliáře.  H: 12-0-0 

Usnesení č. 6  
Rada starostů bere na vědomí  informace a vyhodnocení roku 2007 z hlediska propagace 
na veletrzích cestovního ruchu, souhlasí s prezentací v rámci Regionu Slovácko i v příštím 
roce 2008, s cenou 15.000,-Kč na prezentaci na dalších evropských veletrzích.        

 H: 12-0-0 
Usnesení č. 7  
Rada starostů schvaluje  konání dalšího ročníku plesu Regionu Podluží, v Prušánkách dne 
1.2.2008. Organizace plesu proběhne ve spolupráci s OÚ Prušánky.   
 H: 12-0-0 

Usnesení č. 8  
Rada starostů schvaluje předložení společné projektové žádosti dubnové Přehlídky dětských 
folklorních souborů a květnové Přehlídky mužských sborů. V případě podpořitelnosti pak i 
předložení projektové žádosti na podporu hodů ve všech obcích svazku.                

 H: 12-0-0 



Usnesení č. 9  
Rada starostů bere na vědomí  informace vyplývající z diskuze.   

 H: 12-0-0 
 
 
 

 
 
 
 
……………………………..            ………………………… 
       Ing. Jaroslav Kreml                                František Hrnčíř 
      předseda svazku obcí                            místopředseda svazku obcí 
          Region Podluží                                          Region Podluží 
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